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Talebimiz: 
       —AB tarafından GDO ile ilgili uygulamış olan geçiş programının Ülkemizde de      

Uygulanması. 
        —Konu ile ilgili sektör temsilcileriyle toplantı yapılması. 
   

Sayın Bakanım, 
Hayvancılık, yem ve tüm gıda sektörünü ilgilendiren, 26/Ekim/2009 tarih ve 27388 sayılı Resmi 
Gazetede yayınlanan “Gıda ve Yem Amaçlı Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve 
Ürünlerinin İthalatı, İşlenmesi, İhracatı, Kontrol ve Denetimine Dair Yönetmelik” konusunda 
sıkıntılarımızı, çözmek için görüşlerimiz aşağıdaki şekildedir.   

Halen bizler; GDO konusunda yeterince bilgilendirilmediğimize inanıyoruz. Yönetmelik ile ilgili 
gerekli hazırlıkların yapılabilmesi ve sorunsuz uygulanabilmesi için mutlaka geçiş süreci 
tanınmalıdır. 
 
Konuyla ilgili yönetmelik yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girmiştir ancak dünya 
dengeleri düşünülmeden yapılan bu değişiklik, AB gibi konuyla ilgili altyapısı olan bir 
toplulukta bile 6 ay gibi geçiş süreci tanınırken hiçbir altyapısı olmayan ülkemizde alelacele 
devreye sokulması ciddi sıkıntıları beraberinde getirmiş, ticarette ve üretimde ülkemizi zor 
günlere sürükleyecektir.    
 
GDO’lu ürün Türkiye’ye girişine izin verilebilmesi için ürünün en azından 3 yıldır ihracatçı 
ülkede üretiliyor olması hükmü vardır. Ama hemen hemen her yıl yeni bir GDO çeşidi piyasaya 
sürülüyor ve her tür GDO ürünü silolarda karıştığı için ayırıp sağlıklı analiz yapmak mümkün 
değildir. Avrupa Birliği GDO yönetmeliğini ilk çıkardığı 2003 yılında, ticaretin devamını 
sağlayabilmek için “ihracatçı ülkelerden” izin alınmış olan tüm GDO’lu çeşitlerin AB’ye girişine 
izin vermiştir.    
 
Ayrıca dünyada 1996 yılından beri GDO lu yemlerin hayvanlarda gelişme, verim ve sağlıklarına 
olan etkileri konvansiyonel yetiştirilen çeşitlerle karşılaştırılmış, yapılan çok sayıda bilimsel 
araştırmada olumsuz bir bulguya rastlanılmamıştır. Diğer yandan, GDO içeren yemler ile 
beslenen hayvanlardan elde edilen et, süt, yumurta gibi hayvansal ürünlerde transgenik yem 
çeşidine ait genetik materyale rastlanılmadığı çok sayıda bilimsel araştırma ile teyit edilmiştir.  
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Mısır ve soya hayvan besleme açısından mevcut yemler içerisinde en değerli iki yem 
hammaddesi olarak dünyada ve ülkemizde yaygın olarak kullanılmaktadır. Kanatlı hayvanların 
üretiminde etkili, verimli ve rekabet edebilir bir üretim için bu yemlerin vazgeçilmez olduğu 
genel kabuldür. Kanatlı hayvanlardan en iyi verimin alınabilmesi sindirilebilirliği ve besin 
kalitesi yüksek yemlerle beslenmelerine bağlıdır. Mısır ve soya bu bağlamda kendi gruplarında 
en yüksek değere sahip yem hammaddeleri olarak kanatlı hayvan beslemede öncelikli olarak 
tercih edilmekte ve kullanılmaktadır.  

Ülkemizde bu iki yem kaynağının üretiminde kendi kendine yeterlilik söz konusu değildir. Mısır 
üretimi son dönemlerde önemli artış göstermesine rağmen hala ihtiyacımızı karşılayamamakta 
ve 1 milyon 700 bin ton (mısır ve mısır yan ürünleri) ithalatı yapılmaktadır (2008). Soyada ise 
son 20 yılda ciddi bir gelişme sağlanamamış ve her geçen yıl daha fazla ithalat yapılmıştır (1 
milyon 600 bin ton, 2008). Ülkemizde toplam kayıtlı karma yem üretimi yaklaşık 10 milyon ton 
olup açığın ciddi boyutlara ulaştığı görülmektedir. 

Yukarıdaki sebeplerden dolayı yem sektörü hammadde ihtiyacını karşılamakta güçlük 
çekecektir. Kısa süre içinde tavuk, yumurta, balık ve süt ürünleri fiyatları artacaktır. Tabi bu 
artışlar diğer gıda ürünlerinde de hızlı bir fiyat artışı olarak yansıyacağı kanaatindeyiz. 

Bu fiyat artışlarının aylık 25 milyon dolara ulaşmış olan ihracat pazarımızı direk etkileyeceğini 
ve sektörün kısa vadede derinden yaralanacağı kanaatindeyiz. Bizler AB’nin konu ile ilgili 
uygulamış olduğu geçiş programının ülkemizde de uygulanmasını rica ederiz.  
 
Bu endişelerimiz nedeniyle, Bakanlığımızın konuyu tartışmak ve yönetmeliğin yürürlüğe 
girmesi sonucu yaşanabilecek sorunları ele alıp çözümü için nihai sonuca varılmasını temin için 
konu ile ilgili sektör temsilcileriyle bir toplantı yapmasında yarar olacağı düşüncesindeyiz.  
 
Bilgilerinize arz ederiz. 
 

 Saygılarımızla 
 
 
Necdet ÖZER        Müjdat KEÇECİ        İbrahim TEFENLİLİ 
Yönetim Kurulu Başkanı      Yönetim Kurulu Başkanı       Yönetim Kurulu Başkanı 
Denizli Ticaret Odası       Denizli Sanayi Odası       Denizli Ticaret Borsası 
(Denizli Sanayici, Tüccar ve 
İşadamları Platformu Sözcüsü) 


